
 
Brugsanvisning Kartoffelpose 
 
Tillykke med din nye kartoffelpose fra Gemmas 
 
Det er vigtigt at læse brugsanvisningen igennem inden  brug af kartoffelposen, da forkert brug kan være 
farlig, og kan give dårligere resultater. 
 
Du skal være opmærksom på at både posen og indholdet kan være meget varmt efter brug, og du skal være 
forsigtig når du tager posen ud af mikroovnen, og indholdet ud af posen. 
 
Posen er KUN beregnet til brug i mikroovn - hvis du bruger den andre steder kan det forårsage brand. 
Kartoffelposen må ikke bruges i en almindelig ovn eller i forbindelse med åben ild, og i mikroovnen må du 
kun varme i 4 minutter ad gangen. Du må ikke varme posen uden indhold. Du må ikke varme grøntsager i 
den ved mikroovnens højeste effekt. Du må ikke bruge kartoffelposen uden opsyn og den er ikke beregnet 
til olieholdige og friturestegt mad. 
 
Hvis din mikroovn har en drejetallerken, skal du sikre dig, at kartoffelposen kan dreje frit i mikroovnen uden 
at støde på siderne. Når den kan dreje frit sikrer du dig nemlig at posen ikke bliver brændt. Hvis din 
mikroovn ikke har en drejetallerken skal du vende posen når du er halvvejs i processen, så bunden kommer 
opad og omvendt. Dette er ligeledes for at kartoffelposen ikke får brændemærker. 
 
Posen er meget simpel at bruge: 

1) Placer 1-4 almindelige kartofler, eller hvad der svarer til dette i posen. Posen skal kunne lukkes 
uden besvær. 

2) Put kartoffelposen i mikroovnen og tilbered kartoflerne i 4 minutter. 
3) Tag forsigtigt kartoflerne ud af posen - pas på den varme damp og tjek om de er møre, ved at stikke 

en gaffel i dem. 
4) Det er tid til at nyde dine kartofler. 

 
Du kan sagtens bruge poserne til andet end almindelige kartofler, tilberedningstiden vil da variere. Den vil 
også variere alt efter din type af mikroovn, effekten i den og størrelsen på grøntsagerne. Du må simpelthen 
prøve dig frem med 1-2 min ad gangen inden dine grøntsager er møre. 
 
 Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gemmas.dk og se alle vores spændende varer. Og 
du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få en masse eksklusive tilbud, nyheder før andre og være 
med i sjove konkurrencer. Du kan tilmelde dig på vores side, eller ved at klikke her: Tilmeld til nyhedsbrev 
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